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Referat af bestyrelsesmøde 
 

Mødetidspunkt : Onsdag den 30. marts 2016 klokken 19:00  
Mødested  : Jacob, Brådebæksvej 33D 
Sluttidspunkt :  
 
Navn Deltagende Ordstyrer Referent Hvornår 
Ariane Batchelor (AB) X   26-05-2015 

20-01-2016 
Jacob Christian Hansen /JCH) X X  31-03-2015 

30-03-2016 
Morten Kirkebæk (MK) Afbud   26-02-2015 

25-11-2015 
Mark Petersen (MP) Afbud   30-06-2015 

25-08-2015 
24-02-2016 

Klaus Huse (KH) X   27-01-2015 
28-10-2015 

Hans Wagner (HW) X   29-09-2015 
Torben Bang (TB) X    
     
Suppleanter     
Richo Wagner (RW)     
Henrik Fallentin     
Administrator     
Grethe Hervard (GH) X  X - 
 
Agenda                                                                                                       Ansv. 
 
1. Valg af ordstyrer     GH 
2. Valg af referent     GH 
3. Underskrift af referat fra sidste møde samt årsregnskab 

 
4. Generalforsamling, planlægning                 GH 
      Medlemmerne mødes klokken 18:00, der entreres ikke med advokat i år 
 
5. Dræn: Stakkeledet, Fruerhøj/Ubberødvej og Holmager  GH/MK/TB 
      FR/UB: Projekt er aftalt med grave Morten, således at vejvand ikke løber 
      ned til Ubberød Gård, arbejdet påbegyndes når Holmager drænet er 
      udført. 
      HO: Vejrist ved 18/20 udskiftes og der udskiftes en tørbrønd ved nr. 17, 
      Strækningen ned til hjørnet udskiftes med et lukket rør. 
      ST: MK og TB har haft møde med ejer af Ubberød Gård, hvor der blev 
      enighed om projektet samt at der skal udfærdiges en servitut der tinglyses 
     på arealet, hvoraf det fremgår at grundejerforeningen har vedligeholdelses 
     pligten. 
   
6. Veje, asfaltering, m.m.    TB/JCH 
      JCH indhenter tilbud på steler ved bump på Brådebæksvej, lille stykke 
      og følger op på BR 11A og B vedr. rabatten mod Forskningscentret, 
      der er voldsomt hævet. 
      Ud for BR 33A skal der enten sættes kantsten eller rabatten hæves, det 
      ser vi på.  
      Bump på UB er for lave, der kan køres alt for stærkt over dem.  
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      JCH tager det med til firmaet der skal asfaltere Ubberødvej. 
      TB kontakter SY 17 for vejledning angående hastighed på Brådebæk- 
      Siden og TB kontakter ligeledes UB6 der skal hæve sin rabat i flg. 
      Henstilling fra kommunen. 
 
7. Orientering og meddelelser fra administrator  GH 
      Herunder henvendelser til bestyrelsen 
       GH har fået henvendelse vedr. bestyrelsens forslag til generalforsamlingen,  
       Ønske om at der også kommer et ”før klokkeslæt” 
       Ønske om at der kommer bump i svinget Toftebjergvej/Hyldestykket 
 
8. Orientering og meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer 
       KH: foreslog at der kommer mere asfalt i svinget samt på den modsatte side, 
      så bussen lettere kan komme ud. KH tager en snak med ejer af VÆ1 vedr. beskæring. 
      AB: Legeplads – på GF foreslås at der nedsættes et udvalg blandt medlemmerne. 
      Trafikken i rundkørslen er for hø, har mailet ti kommunen om problemet, der kan evt. 
      Lægges rumlestriber. 
      JCH: Fra Jes entreprise på fællesarealet tilbageholdes kr. 15.000,- og gartner Niels sættes 
      i gang.. Lågen til Børnehaven kan ikke låses. Foreslog at møde med kommunen lægges  
      efter generalforsamlingen 
      TB: Ønske om at gartner Niels indkøber nye skraldespande, der gør det vanskeligere 
      for fuglene at komme i. 
      Gartner Niels sørger for at sprøjte Bjørneklo. 
 
9.  Næste møde  aftales på generalforsamlingen  
 


